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56e JAARGANG NO.28                                                  vrijdag 20 november 2020  
 
ATTENTIE 
Indien u OOS NUUTS niet heeft ontvangen voor vrijdagavond 20:00 uur, vriendelijk 
verzoek dit door te geven aan familie Spronken, tel. 046-4360971.                        

Bereikbaarheid kerkbestuursleden: Ger Franssen 046-4373151 of 06-42978185 
                                                         Elly van Wunnik 06-22629726. 
In geval van toediening laatste sacrament kunt u bellen met het klooster in 
Schimmert 045-4048111. 
Voor bestellen van H. Missen kunt u terecht bij Thea Henssen, Hubertusstraat 72. 
 
REDACTIE NIEUWS: 
Voorlopig zal OOS NUUTS weer om de veertien dagen verschijnen. U kunt 
teksten, advertenties en berichten aanleveren op maandag 30 november en 
vervolgens steeds om de veertien dagen en/of tot nader bericht.  
Bedankt voor uw medewerking. 
 

Spreuk van de week: Een vader kan beter tien kinderen onderhouden 

                                           dan tien kinderen hun vader. 

 

 

 OOS NUUTS 

PERIODIEK GENHOUTER 
NIEUWSBLAD 
Berichten, mededelingen en advertenties 
vóór maandagavond 20.00 uur digitaal 
bezorgen op:  
redactie@sint-hubertus-genhout.nl 

 
Bankrekening: NL17RABO0104906510 

            o.v.v. oosnuuts 

mailto:redactie@sint-hubertus-genhout.nl
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KERKDIENSTEN  VAN  ZONDAG 22 NOV. T/M   ZONDAG 6 DEC. 2020 
 
Telefoonnummers: pastorie Schimmert: 045-4041227, klooster: 045-4048111 
Kerkbestuur Genhout: NL67RABO0104903961 tnv Parochie St. Hubertus 
 
Zondag 22 nov.:  Vierendertigste zondag door het jaar. 
                              9:30 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z. 
                              Intenties: Harry Bruls (jaardienst en verjaardag),  
                              Wim Vroemen en May Senden-Maas, voor de leden                                 

en overleden leden van ons Gemengd Kerkelijk Zangkoor. 
Zondag 29 nov.:  1e Zondag van de Advent. 
                              9:30 uur: H. Mis opgeluisterd door Anke Hameleers- 
       Gorissen, Kathleen Mertens en pianist Leon Dijkstra. 
                              Intenties: Mien Solberg (gest. jaardienst). 
Zondag   6 dec.:   2e Zondag van de Advent. 
                              9:30 uur: H. Mis opgeluisterd door enkele leden van G.K.Z. 
                              Intenties: May Senden-Maas als zeswekendienst. 
 
 
Volgens de richtlijnen mogen er max. 30 personen toegelaten worden in de  
H. Missen.  
U dient zich telefonisch aan te melden bij Thea Deuzings 06-83656519. 

 
In de kerk gelden de volgende maatregelen: 

     - bij ziektesymptomen, thuis blijven 

     - bij binnenkomst en verlaten van de kerk een mondkapje dragen. 

       Als u in de kerkbank zit, mag het mondkapje af. 

     - handen ontsmetten bij binnenkomst van de kerk 

     - voldoende afstand houden (1,5 m) 

     - maximaal 30 bezoekers in de kerk tijdens de H. Mis       

       (excl. personeel/vrijwilligers). 

 

 

 
OVERLEDEN 
 
Jean Severeijns        geboren te Cadier en Keer 30 nov.1961    
                                  overleden te  Beek  23 okt.2020 
Hij was getrouwd met Veronique Nijsten. Zij woonden op Hoogland 7. 
Op zijn bidprentje lezen we:  Hij was mijn noord, mijn zuid, mijn oost en west, 
                                              mijn werkweek en mijn zondagse rust, 
                                              mijn middag, mijn middernacht, mijn woord, mijn lied; 
                                              Ik dacht dat liefde voor altijd was: ik had ’t mis. 
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. 
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DOOPSEL 
Op zondag 8 november werd in onze kerk gedoopt MATHIJS Meijs. 
Het zoontje van Harald en Brigitte Meijs-Vluggen. 
Ze wonen op Vink 3 in Wijnandsrade. Van harte proficiat en veel geluk samen. 

“Jij kind, wees niet bang. 
God helpt jou levenslang. 

Hij noemt jou met een lieve naam: 
Mathijs mag met ons verder gaan. 

Jij hoort er echt nu bij 
Dit water maakt jou blij”. 

 

Documentaire afscheid Pastoor 
Afgelopen maand stond in de krant dat wij een film gaan maken over ‘paters in 
Schimmert’.  
Dat is helaas niet het hele verhaal. We maken een film waarin het afscheid van 
meneer pastoor centraal staat en waarin zijn kapelaans een belangrijke rol spelen.  
Meneer pastoor is al een halve eeuw in Schimmert en we willen laten zien hoe 
geliefd hij is. Tenslotte wordt het leven van een dorpspastoor bepaald door de 
parochianen en wat hij allemaal voor hen doet. Straks zijn wij telkens een aantal 
dagen in Schimmert en Genhout en hopen we op jullie medewerking bij het filmen 
zelf. Uiteraard zullen we op die momenten steeds om toestemming vragen en 
zoveel mogelijk vooraf overleggen. Deze documentaire is een speciaal en dierbaar 
project, want we keren terug naar onze geboortegrond. Gabrielle is geboren in 
Schimmert. Pim in Genhout. Meneer pastoor heeft Pim zelfs gedoopt. Wij hebben 
hier een gelukkige jeugd gehad. Alleen al daarom kunnen jullie erop rekenen dat 
dit een mooie, kleurrijke en respectvolle film wordt.  
                                                                      Gabrielle Provaas & Pim Hawinkels 
 
WAT ER NIET ALLEMAAL GEBEURT… 
Ja, er gebeurt veel in een parochie van de ene maand op de andere. 
Het is haast niet bij te houden. 
Vrijdag j.l. hadden we weer vergadering met het kerkbestuur. 
Een van hoofdpunten was de verhuur van de pastorie. Geen gemakkelijk punt. 
Dat was één van de vele punten op de agenda van de kerkbestuursvergadering. 
Vroeger woonde er een pastoor op de pastorie. 
Hij had een huishoudster die daar ook woonde en samen verzorgden zij het 
reilen en zeilen in een parochie. 
Ze werden geholpen door het kerkbestuur. 
Nu komen er opeens vragen waar je geen erg in hebt. 
Waar je als pastoor niet bij stil staat. 
Gelukkig dat er een kerkbestuur is dat je helpt bij alle vragen die er komen. 
Ook hier hopen we een antwoord op te krijgen. 
Gelukkig dat we een goed kerkbestuur hebben, die op de meeste vragen een 
goed antwoord weet te geven. 
U mag ons helpen met uw belangstelling, met uw gebed. 
 
Pastoor J.v.Oss s.m.m. 
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YouTube: 
We hebben als parochie een eigen YouTube-kanaal aangemaakt, 
St.Hubertusparochie Genhout. U kunt daar de filmpjes van onze pastoor en 
kapelaans bekijken. 
 
 
MISDIENAARS 
zondag  22 november  09.30 uur  acoliet 
zondag  29 november  09.30 uur  Myrthe en Benthe Vonhögen 
zondag    6 december  09.30 uur  Milou Kubben Renee Tijssen 
zondag  13 december  09.30 uur  Renee Tijssen en Hannah Tijssen 
 
           Thea 4376311 of 0683656519 
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LIEVE KINDEREN VAN GENHOUT,  
 
Zoals jullie weten moeten we dit jaar ons feest in het Trefpunt overslaan! 
Dit vindt de Sint echt heel jammer. 
Maar nu heeft een Piet mij op een goed idee gebracht en na een paar 
telefoontjes over en weer met de buurtvereniging is het geregeld! 
Kinderen tot en met 9 jaar mogen hun schoentje zetten op 27 nov voor je 
deur met natuurlijk wel een mooie tekening erin ! 
Dan komen mijn pieten jou misschien wel verrassen! 
 
Laat je mama of papa even een mail sturen naar 
Sintenpietgenhout@hotmail.com 
Mail je naam, leeftijd en adres voor 22 november zodat wegwijs Piet 
de route kan uitzetten! 
 
O ja en vergeet niet heeel hard te zingen voordat je gaat slapen! 
Dag hoor! 
Sint, pieten en team sinterklaasfeest 
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G for G NIEUWSFLITS 
 
 
Beste allemaal, 
 
CORONA in GAMBIA 
 
Ook in Gambia hebben ze last van het Corona virus. In het land is een totale LOCK 
DOWN van kracht. Dus geen school, geen vakantiegangers want de hotels zijn 
gesloten, dus ook geen werk voor velen, waaronder onze vrienden. Echter in 
Gambia hoeven ze niet aan te kloppen bij de overheid voor een vergoeding. Zij 
krijgen helemaal niets.  
De nood is nu echt hoog. Recentelijk werd ons verzocht om geld over te maken 
omdat er geen rijst meer in huis was. Geen rijst is geen eten. U kunt ons helpen 
door naast de goederen, hieronder genoemd, een financiële bijdrage te storten op 
onze bankrekening, zodat wij ze in ieder geval kunnen steunen om hun dagelijks 
eten te kunnen kopen. 
Wij hopen dat jullie ons kunnen helpen met het verzenden van de nodige goederen, 
zoals eerder werd genoemd: 
 

1. (Sport)Kleding, babykleding, kinderkleding, heren- en dameskleding.  
Geen dikkere winterkleding, jassen etc maar ook geen dameslaarzen 
en schoenen met een hogere hak. 

2. (Sport)schoenen en slippers/sandalen.  

3. Paracetamol, maandverband, tandpasta en tandenborstels, 
douchegel, deodorant sprays. 
 

4. Etenswaren zoals spaghetti, macaroni etc; koffie, thee, suiker, 
blikken groenten enz. maar niets in glazen potten aub. 

 
Jullie kunnen op ieder moment de goederen naar ons komen brengen en plaatsen 
op de oprit onder de carport tegen de garagedeur aan. Indien mogelijk in een grote 
bananendoos. (Ons adres is Pastoor Hutschemakersstraat 15, tel:. 046-4370963). 
Per doos of vuilniszak betalen wij nu € 5,00 transport kosten.  
 
Wij hopen dat jullie ons hierin blijven ondersteunen. Donaties (blijven welkom) en 
bijdragen per doos (dit kan ook in een enveloppe bij ons in de brievenbus) over te 
maken op  
bankrekening: NL09 RABO 0301010196 t.n.v. F. Graman o.v.v. GAMBIA.  
Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.       
 
Ellen en Frank Graman 
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